
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:         /UBND-QLDA 
V/v điều chỉnh các gói thầu thuộc 

công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ 

chứa nước Đồng Trày, xã Xuân  

Viên, huyện Nghi Xuân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 

            
 Kính gửi: 

    - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

    - Sở Kế hoạch & Đầu tư. 
 

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Trày, xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 2004/QĐ- 

UBND ngày 30/6/2020, số 3526/QĐ-UBND ngày 25/10/2021, phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán phần còn lại (chưa thi công) theo quy mô điều chỉnh dự án tại 

Quyết định số 4406/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 14/5/2021. 

Thực hiện Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh, 

Chủ đầu tư đã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán theo quy định. Giá gói thầu sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu được phê 

duyệt tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh và dự toán 

gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của 

UBND huyện Nghi Xuân.  

Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, UBND huyện Nghi Xuân kính đề 

nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho thực hiện các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê 

duyệt tại Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh và dự 

toán được phê duyệt tại Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND 

huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán phần còn lại (chưa thi công) và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án. 

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đảm bảo không làm kéo dài thời gian 

thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 

của UBND tỉnh (đến hết ngày 30/4/2022).  

(Chi tiết về tình hình thực hiện dự án có báo cáo kèm theo). 
Kính mong được sự quan tâm xem xét của quý cơ quan cấp trên./. 

 
Nơi nhận:                                       

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, Ban QLDA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

                     PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 

 

 Nguyễn Viết Hưng 
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